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1 - Vinculando Clientes Associados

Vinculando Clientes (Associados) no Sistema Integral

Para utilizar o Novo Central é necessário que no Sistema Integral seja realizada a vinculação dos associados como clientes. A vinculação de
clientes ocorre para as empresas (associadas) que possuem mais de uma filial, neste caso será realizada a vinculação das demais filiais a
empresa principal.

Observação: Para realizar a vinculação é necessário que os associados tenham sido cadastrados como clientes no Sistema Integral, documento
disponível em Manual | Cadastrar Cliente Integral
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Para que os associados sejam vinculados a Central de Negócios deverá ser realizada a vinculação manualmente pelo Sistema Integral.

Observação: Acesse o Integ067 digitando cobrun integ067.

Rotina:

Clientes Vinculados

Programa:

CBA003

Localização:

Vincula Clientes

A rotina pode ser acessada seguindo o caminho acima.

Informações importantes sobre a tela acima:

Campo

Descrição

Código:

O campo é gerado automaticamente seguindo um sequencial para a vinculação de clientes.

Clie. Princ:

Informe o código interno do cadastro de cliente ou nome para selecionar como cliente principal.

Nome Comum:

Informe um nome comum para o grupo de clientes que será vinculado ao cliente principal.

Acumula:

Informe S se deseja totalizar os valores dos clientes vinculados ao principal, caso contrário informe N.

% (Cooperativa):

Informe o percentual de participação do associado na central de negócios.

Portal:

Informe S para que a vinculação do cliente seja enviada ao Novo Central, caso contrário informe N.

Central:

Digite S - Sim ou N - Não para definir se o cliente vinculado é uma Central de Negócios.

Cliente:

Informe o código ou nome do cliente que deseja vincular ao cliente principal.
Observação: Ao selecionar a função F2 é exibido o browser dos clientes cadastrados.

Observação: Para visualizar os clientes já vinculados selecione a função F5: Mostra clie.

Para sair da rotina pressione a tecla ESC.

Para realizar a exportação dos clientes vinculados para o Novo Central acesse a documentação Manual | Exportar Clientes Central
Negócios Integral

